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Vnitřní řád domova mládeže

Domov mládeže, který je součástí školy, poskytuje nejen ubytování, ale dává studentům možnost
nerušeného studia a podmínky pro zájmovou činnost. Vytvořit tyto podmínky je jedním z prvořadých
cílů všech pedagogických pracovníků domova mládeže. Má-li domov plnit své poslání je třeba, aby se
důsledně dodržoval vnitřní řád domova mládeže. Činnost a provoz domova se řídí vyhláškou
č.108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních, v platném znění.

Provoz na DM
1. DM je v provozu během školního roku od neděle do pátku s výjimkou prázdnin a státních
svátků, při kterých je DM uzavřen. Začátek provozu je vždy den před výukou (většinou
v neděli) od 17.30 a končí poslední vyučovací den (většinou v pátek) ve 13.30.
2. Provoz se řídí denním režimem, který je přílohou tohoto řádu.
3. Rozmístění žáků/studentů na jednotlivé pokoje provádí skupinová vychovatelka;
ubytovaného žáka/studenta je možné ze závažných či organizačních důvodů přemístit i
v průběhu školního roku.
4. DM je vybaven lůžkovinami pro alergiky.
Práva ubytovaných studentů
1. Svoboda projevu a náboženského vyznání.
2. Být volen/a do studentské samosprávy a volit tuto samosprávu.
3. Odjíždět během týdne. Nezletilý žák pouze s písemným předběžným souhlasem rodičů. Zletilý
žák/student může svoji nepřítomnost omluvit sám.
4. Používat přidělenou ložnici s příslušenstvím a využívat veškeré zařízení DM určené
žákům/studentům.
5. Požadovat výměnu ložního prádla jednou za 14 dní.
6. Účastnit se kroužků a jiných aktivit organizovaných v DM a podílet se na jejich přípravě.
7. Přijímat návštěvy pouze spolužákůve vyhrazených prostorách DM, nejdéle však do 20 hodin;
délku návštěvy určí vychovatelka dle okolností.
8. Se souhlasem skupinového vychovatele a spolubydlících užívat vlastní elektrospotřebiče na
základě potvrzení o jejich nezávadnosti. Vedení DM neručí za případnou ztrátu a poškození.
9. Půjčovat si elektrospotřebiče, které jsou ve vybavení DM.
10. Vyzdobit si ložnici vkusně tak, aby nedocházelo k poničení zdí či vybavení DM (nepovoluje se
vylepovat plakáty).
11. Ukládat cennosti a finanční hotovost do trezoru DM.

Povinnosti ubytovaných studentů
1. Dodržovat vnitřní řád a režim dne.
2. Dodržovat zásady slušného a ohleduplného chování ke spolužákům i všem pracovníkům DM
a řídit se jejich pokyny.
3. Dbát na dobrou pověst domova i na veřejnosti , vystupovat slušně v souladu s etickými
normami.
4. Přicházet do DM včas a ve střízlivém stavu.
5. Svědomitě se připravovat na vyučování a dodržovat dobu studijního klidu.
6. Plnit povinnosti služeb nutných pro chod DM (patrová služba).
7. Používat pouze nahlášené, schválené , či v DM půjčené elektrospotřebiče.
8. Omlouvat neprodleně nepřítomnost žáka/studenta v DM, nejpozději do 24 hodin od
plánovaného příjezdu.
9. Včas hlásit vychovatelce podstatné změny osobních údajů.
10. Oznámit vychovatelce ve službě každý úraz, či onemocnění.
11. Zamykat přidělený pokoj; za nezabezpečené věci DM neručí.
12. Šetřit zařízení DM, chránit je před poškozením, neplýtvat vodou a elektrickou energií.
13. Při ukončení ubytování na DM je každý povinen předat pokoj v pořádku službu konající
vychovatelce.
14. Hlásit závady na vnitřním zařízení DM.
15. Potraviny ukládat pouze na stanovaném místě (ledničky na kuchyňkách).
16. Udržovat pořádek a čistotu ve svých osobních věcech, v ložnicích a ve společných prostorách
DM.
17. Dodržovat bezpečnostní a protipožární předpisy, sdělovat neprodleně vychovatelce všechny
skutečnosti, které by mohly vést k ohrožení zdraví a života žáků/studentů nebo pracovníků
DM.
Ubytovaným žákům/studentům je zakázáno
1. Nošení, držení distribuce a zneužívání návykových a psychotropních látek v areálu DM i při
všech činnostech organizovaných DM; jedná se o kouření alkohol, drogy a jiné zdraví
škodlivé látky.
2. Přechovávat střelné, sečné, bodné a jiné zbraně, manipulovat s chemikáliemi a výbušninami.
3. Hraní hazardních her.
4. Používat hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky vůči spolubydlícím a pracovníkům DM.
5. Odcizovat, poškozovat nebo si bez dovolení půjčovat soukromý majetek spolubydlících.
6. Poškozování oken, dveří , nábytku a stěn ložnic zatloukáním hřebíků a skob nebo jiné
svévolné ničení inventáře.
7. Přemísťovat inventář DM.
8. Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu.
9. Přechovávat v DM zvířata.
Porušení bodu 1-6 bude klasifikováno jako závažné porušení VŘDM.
Výchovná opatření

Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení
povinností stanovených zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) nebo tímto vnitřním řádem
rozhodnout o podmínečném vyloučení nebo vyloučení žáka/studenta ze školského zařízení podle
§ 31 odst. 2 školského zákona.
Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný čin nebo
mimořádné zásluhy může být udělena pochvala nebo jiné ocenění (pochvala vychovatele před
výchovnou skupinou, pochvala vedoucí vychovatelky před shromážděním , pochvala ředitele
školy, jiné ocenění-věcný dar).
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